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چکيده
منطقهی سواحل مکران یکی از مناطق با اهمیت و راهبردی ایران است که برنامههای مختلف کشور همواره بر توسعهی این منطقه تأکید
داشتهاند .دولتها برای باقی ماندن در مسیر توسعه ،میبایست شرایط و امکاناتی را برای مناطق مختلف خود فراهم نمایند .خدمات بهداشت و
درمان ،از مهمترین زیرساختهای توسعهی مناطق و همچنین از جمله شاخصهای با اهمیت توسعه به شمار میروند .عوامل متعددی بر
توسعهی خدمات سالمت در منطقه تأثیر میگذارند ،لذا برای مواجهه با عدم اطمینان مربوط به هر یک از این عوامل باید راهی جست.
آیندهپژوهی شامل مجموعه فعالیتهایی است که با پیمایش در منابع ،الگوها و روندها ،به طرحریزی انواع آیندهی ممکن و برنامهریزی برای آنها
میپردازد؛ سناریونگاری یکی از روشهای آیندهپژوهی است .بهرهگیری از روشهای آیندهپژوهی و سناریونگاری برای توسعهی خدمات سالمت و
همراستایی آن با نیازهای منطقه ،میتواند به برنامهریزی متناسب با ریسک کمتر در منطقهی سواحل مکران کمک کند.
کليدواژهها :آیندهپژوهی ،سناریونگاری ،برنامهریزی منطقهای سالمت ،منطقه سواحل مکران.
نوع مقاله :نامه به سردبیر
دریافت مقاله1400/07/15 :

اصالح نهایی1400/7/17 :

پذیرش مقاله1400/08/9 :

.3-1

جنوب شرقی کشور گردد .اما توسعهی پایدار این منطقه نیازمند

سردبير محترم
یکی از مناطق ایران که همواره در فرآیند برنامهریزیهای کالن

بهرهگیری از سرمایههای انسانی گسترده و فراتر از اجتماعات محلی

توسعه ،از جمله در ضوابط ملی آمایش سرزمین ،توجه ویژهای را به خود

کنونی است .به همین دلیل ،برنامهریزان توسعهی کشور ،استقرار و

معطوف کرده ،منطقهی سواحل مکران واقع در منطقه جنوب شرق ایران

بارگذاری ترکیب و توزیع مناسبی از جمعیت در این منطقه را در ضوابط

و در حد فاصل میناب تا گواتر است .این منطقه که یکی از کم

ملی آمایش سرزمین در نظر گرفتهاند .بر این اساس ،توجه به لزوم ایجاد

توسعهیافتهترین مناطق کشور به شمار میرود ،به لحاظ ظرفیتهای

زیرساختها و سکونتگاههای مناسب به منظور استقرار و اسکان

اقتصادی دارای سه سطح ملی ،منطقهای ،و بینالمللی است؛ و توان آن را

سرمایههای انسانی مورد نیاز برای فعالیت طرحهای صنعتی و تجاری در

دارد که با بهرهگیری از پتانسیل دریای عمان ،موقعیت ژئوپلیتیک ،و

منطقهی سواحل مکران و همچنین ماندگاری جمعیت در منطقه

زیستبوم ویژه و بکر خود ،پذیرای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و

ضروری است؛ موضوعی که نیازمند ارتقاء و توسعهی خدمات سالمت

طرحهای بزرگ در حوزهی نفت و گاز و انرژی شده و تبدیل به منطقهای

متناسب با نیاز منطقه و چشمانداز آن میباشد.
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آینده پژوهی مکران

از سوی دیگر ،توسعه زمانی میتواند پایدار باشد که ابعاد اقتصادی و

 70و  80میالدی اهمیت تفکر جایگزین و تغییر الگوهای ذهنی را مطرح

اجتماعی آن در تمامی سطوح و مراحل در نظر گرفته شود .فعالیتهای

کرد Schwartz .در دهه  90و اوایل قرن  21بر عدم قطعیتهای کلیدی

تجاری و صنعتی در مناطقی که از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی

تمرکز نمود؛ و باالخره ،نسل جدید سناریونگاری با تمرکز بر برنامهریزی

درمانی محدودیت دارند ،به طور مناسب پایهریزی نمیشود؛ و جذب

سناریوی شبکه ،توسعه داده شده است .مطابق بررسیهای انجام شده،

صنایع و کسب و کارهای جدید در مناطق توسعه نیافته ،به دسترسی

آمار استفاده از سناریوها نشان میدهد که تا قبل از سال  ،1990تنها 40

مناسب به خدمات سالمت در این مناطق وابسته است .همچنین ،رفاه و

درصد از شرکتها از این روش استفاده کردهاند؛ اما در سال ،2006

آسایش همهجانبهی انسان ،به عنوان تعریف بنیادین سالمتی ،یکی از

استفاده از آنها به بیش از  70درصد افزایش یافته و این روند همچنان در

اهداف اساسی توسعه در نظر گرفته میشود؛ و ارائه خدمات بهداشتی

حال رشد است [.]3

درمانی ،یکی از زیرساختهای اساسی و از الزامات توسعهی پایدار به شمار
میرود [.]1

برای پردازش سناریوها ،سه مکتب یا رویکرد متداول براساس فرآیند،
ورودیها و خروجیها در نظر گرفته شده است .مکتب منطق شهودی

اگرچه نظامهای سالمت همواره برای بهبود کیفیت و دسترسی به

) (The Intuitive Logics Schoolشاخه اصلی برنامهریزی سناریو

خدمات همراه با عدالت و کارآیی فنی مناسب تالش میکنند ،به دلیل

است که عمدتاً توسط شرکت شل توسعه یافته است .در این رویکرد ،عدم

پیچیده و غیرقطعی بودن محیط برنامهریزی در عرصهی سالمت ،با وجود

قطعیت ،هسته اصلی سناریوها را تشکیل داده است .سناریوهای ساخته

پیشرفتها و تحقیقات گسترده ،با چالشهای عمدهای مواجهاند .پاندمی

شده در این مکتب ،با هدف شناسایی عدم قطعیت آیندهی خود ،از طریق

اخیر کووید 19-و تبعات گستردهی ناشی از آن ،نشان داد که در آینده

فرآیندهای مختلف و در نهایت با تمرکز بر عدم قطعیتها ،روایتی در مورد

نیز ،همواره ممکن است مخاطراتی بر سر راه نظامهای سالمت پدیدار

آینده ارائه میدهند .در رویکرد دوم ،سناریوهای مبتنی بر روندهای تغییر

شود [.]2

یافته احتمالی ) (The Probabilistic Modified Trends Schoolبا

پیشرفت طرحهای صنعتی و تجاری و بارگذاری جمعیت در منطقهی

به دست میدهند که به آینده نیز گسترش مییابد .تحلیل روند،

گستردهی سواحل مکران ،ترکیب پیچیدهای از ویژگیهای فردی و

روشهای کمی ،سریهای زمانی و برخی از انواع مدلسازی ،ورودیهای

روشهای زندگی ساکنین ،عوامل محیطی ،شاخصهای اقتصادی،

اصلی سناریوهای مبتنی بر روند هستند .رویکرد سوم ،مکتب آیندهنگر

رویکردهای سیاسی و قانونگذاری ،توسعهی شهری ،عوامل تکنولوژیک ،و

الپراسپکتیو ) (The La prospective schoolاست که توسط Godet

مؤلفههای اجتماعی ،در کنار وضعیت ساختار و کارکرد شبکهی بهداشت

و همکاران توسعه یافته است .در این رویکرد ،سناریوها با بهرهگیری از ابزار

و درمان ،برنامهریزی توسعهی خدمات سالمت در این منطقه را تحت

قدرتمند تحلیل ساختاری ،پردازش میشوند .ابزار مورد نظر ،از روش

تأثیر قرار میدهند .بنابراین ،ضرورت دارد متولیان امر برای طراحی و

تحلیل ذینفعان به عنوان ورودی خود ،استفاده میکند و عوامل تأثیرگذار

توسعهی خدمات متناسب با نیاز منطقه از رویکردهای مناسب بهره

و تأثیرات متقابل آنها را رتبهبندی مینماید [.]4

گیرند.

شواهد نشان میدهد که بخش سالمت اهمیت سناریوها را درک

پیشدستانه است و تالش میکند که چگونگی تولید واقعیت «فردا» از

مختلف ،در زمینهی مدیریت سالمت مورد استفاده قرار گرفته است .این

دل ثبات و یا تغییرات «امروز» را نشان دهد .روش دلفی ،نقشه راه و

روشها اغلب کمی هستند و توانایی برنامهریزی برای آیندهی کوتاهمدت

سناریو مهمترین روشهای آیندهپژوهی میباشند؛ که در این بین

و میانمدت را فراهم میکنند .با این حال ،پیشنهاد شده است که در افق

سناریوها مهمترین هستند .مرور تاریخچه ،حکایت از تکامل چهار نسل

کوتاهمدت ،از سناریوهای مبتنی بر تحلیل روند ،در افق میانمدت ،از

برنامهریزی سناریو در جهان دارد Herman Kahn .در دهههای  50و

تحلیل ساختاری و در افق بلندمدت ،از منطق شهودی استفاده شود.

 60میالدی پیشنهاد کرد که سناریو به صورت بصری و داستانگویی بیان

همچنین ،سناریوهای مبتنی بر تحلیل ساختاری ،برای مقاصد

شود تا درک تأثیر تصمیمات فعلی را تشویق کند Pierre Walk .در دهه

سیاستگذاری در سالمت مناسبتر شناخته شدهاند؛ چرا که نقش همه

2

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400

] [ DOI: 10.52547/jmis.7.4.1

آیندهپژوهی علم و هنر طراحی آینده به گونهای آگاهانه ،فعاالنه و

کرده و انواع مختلفی از روشهای تولید سناریو ،براساس گرایشهای

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-07-03

براساس بررسیهای انجام شده توسط نویسندگان ،در صورت

تمرکز بر فرآیند برونیابی شکل میگیرند و روندی از رویدادهای گذشته

سلحشوری و همکاران

آینده پژوهی مکران

بازیگران کلیدی و ذینفعان را در نظر میگیرد و تعامالت متقابل و مرتبه

با توجه به مطالب پیشگفت ،توسعهی منطقهی سواحل مکران

باالتر را اندازهگیری میکند .مرور مطالعات حکایت از آن دارد که به

نمیتواند بدون توسعهی خدمات سالمت در آن منطقه پایدار بماند؛ لذا

ترتیب ،از تحلیل روند ،منطق شهودی و تحلیل ساختاری بیشترین

سیاستگذاران و برنامهریزان منطقه میبایست به توسعهی این خدمات

استفاده شده است و اخیراً ،استفاده از سناریوهای تحلیل ساختاری در

متناسب با نیازهای منطقه توجه ویژهای داشته باشند .به نظر میرسد که

زمینه سالمت به دلیل دسترسی رایگان به نرمافزار آن در حال افزایش

کاوش در آینده و استفاده از آیندهپژوهی و سناریونگاری بتواند به

است [.]3

شناسایی نیازهای در حال تغییر جمعیت در این منطقه کمک کرده؛ و

مطالعات آینده برای شناسایی ظرفیت مورد نیاز برای توسعهی
سیاستهای سالمت و در نتیجه شناسایی کاستیها و نقایص سیستم و

برای توسعه و بهبود خدمات سالمت همراستا با نیازهای منطقه مفید واقع
شود.

شکافهای سیاسی موجود ،در ایران ،آمریکا ،اروپا ،و سایر نقاط دنیا مورد

پیشنهاد میشود برای مواجهه با پیچیدگی و عدم اطمینان مربوط به

استفاده قرار گرفته است .این مطالعات ،به دولتها کمک میکنند

هر یک از متغیرهای تأثیرگذار بر توسعهی خدمات سالمت در منطقهی

ظرفیتهای موجود و نیازهای سالمتی آینده را با دید بازتری پیشبینی

سواحل مکران و برنامهریزیهای متناسب با ریسک کمتر ،از آیندهپژوهی

کرده ،و با بررسی روندها در ابعاد مختلف تأثیرگذار ،فرآیند موفقتری را

و سناریونگاری استفاده شود.

برای تأمین سالمت جامعه طی کنند []5،6
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